
PROPOSTES
PEDAGÒGIQUES

ENTRADA AL LABERINT

Cicle mitjà
de primària



EL
POETA

    Joan Brossa va ser un poeta català molt important      

    que va néixer a Barcelona l’any 1919.

    Busqueu al diccionari què significa ser “poeta”. A        

    què es dedica un poeta? Us agradaria ser poetes?      

    Per què? 

Poema visual, 1982Poema visual, 1988 Fotògraf: Javier Chopo i Diego

García



Observeu aquestes fotografies en què apareix Joan Brossa.
Intenteu descobrir, a partir dels detalls de les imatges,
quines coses li devien agradar, com devia ser el seu
caràcter, etc. 

Volem viure plenament en català, 1997

Fotògraf: Humberto Rivas Fotògraf: Martí Gasull

Fotògrafa: Pilar AymerichFotògraf: Francesc CatalàRoca



Escriviu entre tots un petit text que reculli les idees de
l’exercici anterior. Imagineu que esteu descrivint a un amic
vostre com era Joan Brossa.

Fotògraf: Martí Gasull



EL 
CONTEXT

     Mireu aquest vídeo amb atenció i descobrireu com    
     era Barcelona quan Joan Brossa era jove.

    Mentre l’observeu, intenteu trobar les següents          
    coses: un taxi / un senyor que vengui diaris / un        
    monument conegut de Barcelona / una botiga /        
    alguna altra cosa que us cridi l’atenció 

Volem viure plenament en català, 1997Poema visual, 19701975 Fotògraf: Lluís M. Riera

http://www.youtube.com/watch?v=WtOdhTAjd4Q

(Passar un fragment)



Compareu la Barcelona que heu vist al vídeo i l’actual.
Quines diferències heu trobat? Enumereu-ne unes quantes.

Fotògraf: Martí Gasull

Fotògrafa: Pilar Aymerich

Fotógraf: Francesc Català 

Imant, 19701975



L' OBRA
     Observeu i després responeu les preguntes que hi   
     ha a continuació:  

Estel, 1988 

Solstici d’hivern,1969

Mil estels

Sortiran mil estels
o una lluna de plata,
penjolls amb miralls lluents
 i llumetes brillants de la capsa...

 Antigues postals
 i cintes i suro i palla;
 també papers vells destenyits amb
lletres de nadales mig esborrades.

 I és què tornen les dates d'esperar, amb
el fred i la neu, les jornades més
engalanades que el Nadal cada any ens
regala

Decorarem l'entrada amb l'avet
enganxarem a les portes garlandes,
muntarem el pessebre a la sala
i buscarem de nit l'estrella més blanca...
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2



Fotògraf: Martí Gasull

Fotògrafa: Pilar Aymerich

Fotógraf: Francesc Català 

Quin d’aquests elements és un poema: Tots? Cap? Només
un? Argumenteu la vostra resposta. Què ha de tenir un
poema per ser un poema?

Quina temàtica comparteixen aquestes poemes?  

Els poemes 1 i 2 són de Joan Brossa. L' 1 és un poema
visual i el 2 és un poema objecte. Quina diferència hi ha
entre ells? Com estan fets? Descriviu-los!

Identifiqueu el símbol que apareix al poema 1? Què és?
Una petita pista: el podeu trobar en alguns cotxes!



.  

Fotògraf: Martí Gasull

Fotògrafa: Pilar Aymerich

Fotógraf: Francesc Català 

 Escolliu un d’aquests símbols de marques conegudes i
feu un poema visual com els que feia Brossa.  

Ara tu 


